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Afik & Co. marks the Balfour Declaration (November 2, 1917), the document signed by the British Foreign Minister, 
Lord Arthur James Balfour, and included a declaration that Great Britain would support the establishment of a national 
home for the Jewish people in the Land of Israel, signed in coordination with the United States, was also supported by 
France and Italy, and was a milestone in the establishment of the State of Israel. 

רתור ג'יימס בלפור ובו הכרזה  ) המסמך שנחתם בידי שר החוץ הבריטי, הלורד א1917נובמבר,    02אפיק ושות' מציינת את הצהרת בלפור (
ולפיה בריטניה תתמוך בהקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, נחתם בתאום עם ארצות הברית, זכה לתמיכה גם של צרפת ואיטליה, 

.והיווה אבן דרך בהקמתה של מדינת ישראל

 זכויות נוסעים בטיסות / אלה רוזנברג .   1

Flight Passenger Rights/ Ella Rosenberg 

 

 

ת בית  זכויות נוסעים בטיסות בהתאם לפסיקמאמר בנושא  
ממשרד    אלה רוזנברג האת המאמר כתב.   הדין האירופאי 

ונוטריונים דין  עורכי  ושות',  ניתן     .אפיק  את המאמר בשפה העברית 
 http://he.afiklaw.com/articles/a373למצוא בקישור: 

An article on the rights of passengers on flights. The 
article was written by Ella Rosenberg of Afik & Co., 
lawyers and notaries.  The article in English may be found at the link:  
https://www.afiklaw.com/articles/a373 

  פסיקה עדכוני.   2
Legal Updates 

אי בחירת ההצעה הזולה והעדפת מציע אחר רק בשל היכרות קודמת עמו עשויה לפגוע בעקרון השוויון .   א

ים סבירים; מינהלי חי': ראש מועצה מקומית רשאי באישור המועצה שלא לבחור במכרז את ההצעה הזולה מטעמ
לקריאה    .   היכרות עם מציע אחר כבעל ניסיון טוב כשלעצמה אינה נימוק סביר, בייחוד כשההצעה הזולה נמצאה ללא דופי

  http://he.afiklaw.com/updates/14196נוספת: 

Failure to choose the cheapest bidder and preferring another bidder only due to previous 
acquaintance with it may harm the principle of equality between bidders.  Read more at: 
http://www.afiklaw.com/updates/14197 

 בהן המצווה היה תלוי בנהנה מהצוואה ככלל צוואה תהיה בטלה מחמת השפעה בלתי הוגנת רק בנסיבות  . ב
בטלה; צוואה שנעשתה מחמת   – משפחה קריות: צוואה שנערכה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה  

  http://he.afiklaw.com/updates/14198לקריאה נוספת:   .בטלה –אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת 
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Generally a will shall be void due to unfair influence only in circumstances where the testator was 
dependent on the beneficiary.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/14199 

 

 הפחתת עלויות לזוכה במרכז לאחר קבלת ההצעה לא תיחשב לפגיעה בשוויון אם נבעה ממצב מלחמה.  ג

מינהלי ת"א: ביצוע שינוי מהותי בתנאי חוזה שנכרת בעקבות מכרז הוא אסור; לגיטימיות השינוי נבחנת על רקע הזמן 
לקריאה    .שחלף מאז המכרז ועד לשלב שבו מתרחש שינוי הנסיבות, הסיבה לביצוע השינוי, משך ההתקשרות וכיו"ב

  http://www.afiklaw.com/updates/14200נוספת: 

A reduction of costs to tender winner after acceptance of the offer may not be deemed a breach 
of equality if it resulted from a state of war.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/14200 

  העברת מקרקעין בירושה לא בהכרח מקנה ליורש זכויות בנייה עתידיות הקשורות באותם המקרקעין . ד

שלום חיפה: אחוזי בנייה אינם נכס שיש לו קיום עצמאי, ולא ניתן לראות בהם 'רכוש משותף' הניתן להצמדה ליחידת 
ספת:  לקריאה נו   .ות ביחס ליורשיהםדיור; ניתן להגיע להסכמות חוזיות בדבר ניצול הזכויות, לרבות ניצול זכויות בנייה עתידי

202https://he.afiklaw.com/updates/14  

The transfer of land by inheritance does not necessarily grant the successor future buildings 
rights related to that land.  Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/14203 

  יועץ לביצוע עסקאות נדל"ן בארה"ב שלא ביקר בנכס עליו המליץ ישלם פיצוי לרוכש בישראל .   ה

שלום ת"א: על מומחה לעסקאות במקרקעין, בין אם בישראל ובין אם בארה"ב, לדעת שעליו להמליץ ללקוח בכתב 
. חריות לנזקיםלבצע בדיקות תכנוניות והנדסיות לפני הרכישה; מומחה שהתחייב לבדוק את הנכס ולא עשה כן יישא בא

  https://he.afiklaw.com/updates/14204 לקריאה נוספת: 

A consultant for real estate transactions in the USA who failed to visit and inspect the 
recommended asset may pay compensation to the purchaser in Israel.   Read more at: 
http://www.afiklaw.com/updates/14205 

  ות ואינה ניתנת לתיקון יכולה להביא לביטול ההסכם משיקולי צדקטעות בהסכם שאינה טעות בכדאי .  ו

העליון: במקרה של טעות בהסכם אשר אינה ניתנת לתיקון רשאי בית המשפט לבטל את ההסכם ככול שהעוול והנזק  
. שייגרמו לצד שטעה במקרה של הותרת ההסכם על כנו, גדול מן העוול והנזק שיגרמו לצד השני אם ההסכם יבוטל 

  http://www.afiklaw.com/updates/14206 לקריאה נוספת: 

A mistake in the contract that is not a mistake in viability and cannot be corrected can lead to the 
cancellation of the agreement for reasons of justice.   Read more at: http://www.afiklaw.com/updates/14207 

אפיק משפטי הוא המגזין המקצועי של משרד אפיק ושות', עורכי דין ונוטריון, המופץ אחת לשבועיים לקהל של אלפי אנשים ברחבי העולם 
להסרה או .   עוסק המשרדעסקיים המעניינים את הקהילה העסקית והינם בתחומים בהם  -וכולל מידע מקצועי תמציתי בנושאים משפטיים 

מגזין זה כפוף  .   ובכותרת לכתוב "אנא הסירו/צרפו אותי לרשימת התפוצה"   newsletter@afiklaw.comהצטרפות יש לשלוח מייל לכתובת
אין באמור במגזין ייעוץ משפטי ובכל נושא מומלץ לפנות  .   אדם ובלבד שיועבר בשלמות וללא כל שינוי  לזכויות יוצרים אך ניתן להעבירו לכל 

  לעורך דין על מנת שהעובדות תיבחנה היטב בטרם תתקבל החלטה כלשהי.

  http://www.afiklaw.com למאגר פרסומים קודמים:
Afik News is the bi -weekly legal and business Israel news bulletin published by Afik & Co.  (www.afiklaw.com).  Afik News is sent every 
second week to an audience of thousands of subscribers worldwide and includes concise professional data on legal and business Israeli 
related issues of interest to the business community in areas in which the Afik & Co.  firm advises.  For removal (or joining) the mailing list 
please send an email to newsletter@afiklaw.com with the title “Please remove from mailing list” or “Please add me to the mailing list.” The 
Afik News bulletin is copyrighted but may be freely transferred provided it is sent as a whole and without any changes.  Nothing contained 
in the Afik News may be treated as a legal advice.  Please contact an attorney for a specific advice with any legal issue you may have.   
For previous Afik News publication see http://www.afiklaw.com 
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  Flight Passenger Rights/ Ella Rosenberg 

ממשרד    אלה רוזנברג  האת המאמר כתב.   ת בית הדין האירופאי זכויות נוסעים בטיסות בהתאם לפסיקמאמר בנושא    
) ועיקר www.afiklaw.comהגב' אלה רוזנברג היא חלק ממשרד אפיק ושות' (.   אפיק ושות', עורכי דין ונוטריונים

הגב'  ימי.   וקרגו  הפרטיות  הגנת  האמנות,  הביטחון,  הפינטק,  בתחומי  אירופאי  וחוק  ברגולציה  הוא  התמקדותה 
מניעת    רוזנברג של תקנות  באירופה, הטמעה  דיגיטלים  ובנקים  קריפטו  בורסות  ברישוי של  רב  ניסיון  בעלת  היא 

טק, טוקנזציה של -הלבנת הון וכספי טרור בחברות בטחוניות, מוסדות פיננסים וגלריות אמנות, פיתוח מערכות רג
הלבנת הון ופרטיות לחברות הנסחרות   קרגו ימי, הקמה והדרכה של צוותי ציות, והקמת מערך ממשל תאגידי, מניעת

באירופה. היא משמשת כמומחית מובילה לדין אירופאי במזרח התיכון ומפרסמת בעיתונים כלכליים ובטחונים. הגב' 
רוזנברג היא בעלת תואר ראשון בדין אירופי מאוניברסיטת מסטריכט ותואר שני בדין מסחרי וחברות מאוניברסיטת 

  he.afiklaw.com/articles/a373http//:א בקישור:  את המאמר ניתן למצו.  ארסמוס רוטרדם

  An article on the rights of passengers on flights. The article was written by Ella Rosenberg of Afik & Co., 
lawyers and notaries.   Ms. Rosenberg is part of the law office of Afik & Co., Attorneys and Notaries 
(www.afiklaw.com), emphasizing on EU Law and regulation within the financial, defence, art, privacy and 
maritime sectors.  She has broad experience in digital banking and crypto licensing, implementation of 
AML/CTF regulatory frameworks for defence companies and art galleries, reg-tech software, tokenization 
of maritime logistics, formation of compliance teams, and NFT regulatory best practices, and EU Corporate 
Governance, AML and Privacy for publicly listed companies.  She serves as the leading of contact of EU 
Law in the Middle East, and has published at defence and financial magazines.  Ms. Rosenberg holds an 
LLB in EU Law from the European Law School, Maastricht University and an LLM in Company and 
Commercial Law from Erasmus School of Law, Erasmus University Rotterdam.   The article in English may be found at the 
link:  https://www.afiklaw.com/articles/a373 
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  Legal Updates 

. א   אי בחירת ההצעה הזולה והעדפת מציע אחר רק בשל היכרות קודמת עמו עשויה לפגוע בעקרון השוויון 

השופט  , כב'  משפט לעניינים מנהליים-כביתבית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו  ,  28.09.2022,  עביר עבאס נ' מועצה מקומית יאנוח ג'ת  22530-09-22מ  ”עת  
  נאסר ג'השאן 

להתקשר עם ספק הסעות לא לקבל המלצת ועדת מכרזים  , באישור מועצת הרשות, שראש מועצה מקומית החליט
  הצעה הזולה. שהציע את ה

המשפט קיבל את העתירה וקבע כי החלטת ראש הרשות ומועצת הרשות בטלה בשל פגמים שנפלו בה ויש   בית
ועדת המכרזים היא גוף מקצועי שתפקידו הוא להמליץ על ההצעה הטובה, .   לבחור בהצעה הזולה כזוכה במכרז

ראש הרשות רשאי .   הזולהכאשר הכלל הוא כי ההצעה המטיבה עם המועצה ועם האינטרס הציבורי היא ההצעה  
-שלא לקבל את ההמלצה והוא אף רשאי באישור המועצה להתקשר עם מציע אחר מבין אלה שהצעותיהם נבחנו על

לא להתקשר  והחליט  של ועדת המכרזים ראש המועצה החליט לחרוג מן ההמלצהבמקרה זה, .  ידי ועדת המכרזים
מנמק המלצתו הוא  כאשר  הזולה,  וניסיון בכך שמדו  עם ההצעה  כבעל המלצות  לו  המוכר  ותיק  מקצוע  בבעל  בר 

, המציע הסכים לבקשת  חרף האיסור לנהל משא ומתן בטרם נקבע הזוכה במכרז.   שנה  30המתפרנס מעיסוק זה  
 לא נמצא דופי בשירותי שמכיוון  הנימוק שניתן לבחירת המציע אינו סביר  .   הרשות להשוות את הצעתו להצעה הזולה

, שכן  היכרות בין ראש הרשות לבין מציע אינה סיבה עניינית להפר את עקרון השוויוןו   ה הזולההמציע בעל ההצע
מתפרנסים   אחרים  זה מציעים  מידה  מעיסוק  ה ה  לפיכך, .   באותה  המועצה ן  החלטת  והן  המועצה  ראש   , חלטת 

ומשכך   בין המציעים  עומדת בחובת הרשות לנהוג ללא משוא פנים  ןת בחובת השוויון ואינועומד  ןאינ  ,זאתהמאשרת  
 .  יש לבטל את החלטת הרשות ולהכריז על ההצעה הזולה כזוכה במכרז

  Failure to choose the cheapest bidder and preferring another bidder only due to 
previous acquaintance with it may harm the principle of equality between bidders 

  The head of a local authority, with the approval of the local council members, decided not to accept the 
recommendation of the tender committee to contract with a transportation provider that offered the cheapest 
bid. 

The Court accepted the petition and held that the head of a local authority and the local council decisions 
are to be annulled due to defects and the cheapest bid in the tender should be the winning bid.  The tender 
committee is a professional body which role is to recommend the best bid, with the rule being that the bid 
that benefits the local council and the public interest is the cheapest one.  The head of the authority may not 
accept the recommendation and even may decide to enter into a contract with another bidder among those 
whose bids were examined by the tender committee, with the approval of the local council.  In this case, the 
head of the authority decided not to enter into a contract with the cheapest bidder and reasoned it with the 
fact that the bidder is known to him as person with a long-standing experience in this profession with 
recommendations that makes a living of this occupation for 30 years.  Despite the prohibition to negotiate 
with bidders before determining the winner of the tender, the bidder agreed to the local authority’s request 
to compare its bid with the cheapest one.  The reasoning for the selection of the bidder is not reasonable as 
the services of the cheapest bidder was found impeccable and mere acquaintance between the head of the 



  
authority and a bidder is not a justified reason to violate the principle of equality between bidders, as other 
bidders make a living from this occupation to the same extent.  Therefore, both the head of the of local 
authority and the council decision, approving it, do not meet the obligation of equality between bidders and 
do not meet the authority's obligation to act even-handed between the bidders and therefore the authority's 
decision must be revoked and the cheapest offer declared as the winner in the tender.  

.ב בהן     בנסיבות  רק  הוגנת  בלתי  השפעה  מחמת  בטלה  תהיה  צוואה  בנהנה  ככלל  תלוי  היה  המצווה 
   מהצוואה 

  ליאת דהן חיון, כב' השופטת המשפט לעניין משפחה בקריות , בית 10.07.2022, ב.י נ' מ' ואח' 48201-05-18ת"ע   

והסתייע בה בלבד, בין היתר, מחמת השפעה אישה טענה, כי יש לבטל את צוואתו של בעלה אשר התגורר עמה  
  .   בלתי הוגנת של ילדיו בעת עריכתה

החוק קובע, כי צוואה שנערכה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של .   קבע, כי הצוואה נערכה כדיןבית הדין  
וכי.   בטלה   -צוואה   הוגנת,  איום, השפעה בלתי  אונס,  לצוואה שנעשתה מחמת  לבחינת .   ו"בזהו הדין גם ביחס 

הוגנת   בלתי  אחרים   קיימים השפעה  עם  המצווה  קשרי  והסיוע",  "התלות  והעצמאות",  "התלות  מבחנים:  ארבעה 
. אשר סיפקה את צרכיו ב  כך שהיה תלוי והסתייע בה,גורר עם האישה  תהמנוח דווקא הכאן,  .   ונסיבות עריכת הצוואה

 פיכך, הצוואה נערכה כדין. ל.  בנוסף, ילדיו של המנוח לא נכחו בעת עריכת הצוואה

  Generally a will shall be void due to unfair influence only in circumstances where 
the testator was dependent on the beneficiary  

A woman contended that the will of her husband, who lived with her and was assisted and dependent solely 
on her, should be canceled, among other things, because of the unfair influence of his children when it was 
drafted. 

The Court held that the will was  duly made.  Israeli law stipulates that a will made while the testator did not 
know how to distinguish the nature thereof is void.  This is also the rule with respect to a will made due to 
coercion, threat, unfair influence, etc.  There are four tests for examining unfair influence: "dependence and 
independence", "dependence and assistance", the testator's relationship with others and the circumstances 
of the making of the will.  Here, the deceased actually lived with the wife and thus was solely dependent and 
helped by her, who provided for his needs.  In addition, the deceased's children were not present when the 
will was drawn.  Therefore, the will was duly drafted. 

.ג  לאחר קבלת ההצעה לא תיחשב לפגיעה בשוויון אם נבעה ממצב מלחמה   במרכז  כההפחתת עלויות לזו 

אביב בשבתו כבית  - המחוזי בתלהמשפט  , בית  02.10.2022,  נ' מקורות פיתוח וייזום בע"מ ואח'  .I. D. E. TECHNOLOGIES LTD  1174-09-22עת"מ    
  עמית קובי ורדי   , כב' השופטמשפט לערעורים מנהליים

בשל   עורכת הזוכות  ידי  על  שהוצע  מהמחיר  ש"ח  מיליון  ממאה  בלמעלה  מופחתת  תמורה  לזוכות  שילמה  מכרז 
  .   המלחמה באוקראינה, אשר פגעה כלכלית בזוכות

ככלל, .   בית המשפט קבע, כי הפחתת התמורה היא לגיטימית בהתחשב בנסיבות, וכי לא נעשתה פגיעה בשוויון
ניתן יהיה לבצע  אולם, ייתכנו מקרים חריגים בהם  .   נכרת בעקבות מכרז הוא אסורביצוע שינוי מהותי בתנאי חוזה ש

שינוי  מתרחש  שבו  לשלב  ועד  המכרז  מאז  שחלף  הזמן  רקע  על  נבחנת  השינוי  לגיטימיות  כאשר  כאמור,  שינוי 
נוי נבע משינוי רחב היקף, כאשר השי  במכרזמדובר  כאן,  .   הנסיבות, הסיבה לביצוע השינוי, משך ההתקשרות וכיו"ב

נסיבות בדמות מלחמת אוקראינה שהשפיעה על הכלכלה העולמית ושלא ניתן היה לחזות מראש, אשר התגלה רק 
לפיכך, שינוי תנאי החוזה שנבע מהמכרז לא פגע בעיקרן השוויון  .   מספר חודשים לאחר חתימת הסכם ההתקשרות

 בין המציעים. 

  A reduction of costs to tender winner after acceptance of the offer may not be 
deemed a breach of equality if it resulted from a state of war 

A tender holder paid the winners a consideration reduced by more than ILS 100 million from the price offered 
by the winners due to the war in Ukraine, which financially harmed the winners. 

The Court held that the reduction of the consideration is legitimate considering the circumstances, and that 
there was no breach of equality.  Generally, the making of a substantial change in the terms of a contract 
deriving following a tender is forbidden.  However, there may be exceptional circumstances under which it 
may be possible to make such a change, when the legitimacy of the change is examined against the 
background of the time that has passed since the tender until the stage where the change of circumstances 
occurs, the reason for making the change, the duration of the contract with the winner, etc.  Here, this is a 
large-scale tender, where the change was due to a change in circumstances in the form of the Ukraine war 
which affected the global economy and which could not have been predicted in advance.  Further, this 
change was discovered only a few months after the execution of the engagement agreement.  Therefore, 
the change in the terms of the contract resulting from the tender did not harm the principle of equality 
between the bidders. 

 

 

 



  

זכויות בנייה עתידיות הקשורות באותם המקרקעין מקנה ליורש    בהכרח לא מקרקעין בירושה העברת  ד.

  גולדקורן השופט אורי , כב'  משפט השלום בחיפה, בית 02.10.2022, שמואל ואח' נ' קפון ואח' 20709-01-19ת"א   

דיירים אחרים בבניין המשותף, על אף שלא   ל ידיאדם טען, כי זכויות הבנייה שהורשו לו על ידי הוריו נגזלו ממנו ע
  .  פעל לרשום על שמו את המקרקעין ואת אשר ייבנה עליו

בנייה אינם נכס שיש לו קיום עצמאי, ולא ניתן אחוזי  .   לא קיימות לאותו אדם זכויות בניה בנכסמשפט קבע, כי  בית ה
עם זאת, אין בכך כדי לשלול מבעלי הדירות .   בבית משותף  לראות בהם 'רכוש משותף' הניתן להצמדה ליחידת דיור

כאן,  .   לרבות ניצול זכויות בנייה עתידיות ביחס ליורשיהםאת האפשרות להגיע להסכמות חוזיות בדבר ניצול הזכויות,  
אך שתקה לעניין הקצאת הזכויות, אשר נותרו בחלקן בבעלות יתר   במקרקעיןאמנם קבעה אפשרות בנייה  הצוואה  

בעלי הדירות במקרקעין כפי שנקבע בתקנון המוסכם, כאשר אותו אדם היה צריך לרשום על שמו את המקרקעין ואת 
יירים לא היו מחויבים לשמור לו זכויות משלא עשה כן, יתר הד.   כדי לשמור לעצמו את זכויות הבנייה  אשר ייבנה עליו
 .בנייה עתידיות 

  The transfer of land by inheritance does not necessarily grant the successor future 
buildings rights related to that land 

A person contended that the building rights bequeathed to him by his parents were taken away from him by 
other tenants in the condominium, even though he did not register the land or his planned property in his 
name.   

The Court held that the building rights are not with the person.  Building rights are not an asset that has an 
independent existence, and can not be considered 'common property' that can be attached to a housing unit 
in a condominium.  However, this does not deny property owners the possibility of reaching contractual 
agreements regarding the utilization of the rights, including the utilization of future construction rights in 
relation to their successors.  Here, the will did establish the possibility of building on the land, but was silent 
on the matter of the allocation of building rights, some of which remained in the ownership of the other 
apartment owners on the land as stipulated in the condominium owners regulations, while the person had 
to register the land in his name as well as what would be built on it in order to secure the building rights.  As 
he did not do so, the other tenants were not obligated to hold future building rights for him. 

. ה  פיצוי לרוכש בישראל שלםעליו המליץ י בנכס ביקר שלא   לביצוע עסקאות נדל"ן בארה"ב יועץ  

  , כב' השופט עדי הדריפו -בית משפט השלום בתל אביב , 18.10.2022, נדל"ן בע"מ 2016גרופ -צבי ברקוביץ נ' פז  5659-06-21א "ת   

בדיעבד התברר כי הבית .   למטרת השקעה  ריתבה צות  באר  רכישת בית ליווי בלצורך    יועץהתקשר עם    ישראלירוכש  
  .  למרות שהרוכש איבד מרבית השקעתו, היועץ סירב להכיר באחריות או לשלם פיצויו אינו ראוי למגורים

היועץ  בית ה נגד  קיבל את התביעה  הייעוץבשל  משפט  בין אם על  .   הפרת הסכם  מומחה לעסקאות במקרקעין, 
יות והנדסיות באמצעות בעלי בישראל ובין אם בארה"ב, לדעת שעליו להמליץ ללקוח בכתב להזמין בדיקות תכנונ

התחייב ו  ריתבהצות  הציג עצמו כבעל מומחיות בייעוץ לאיתור ורכישת נכסי נדל"ן בארהיועץ .  לפני החתימה מקצוע
בפועל, לאחר הרכישה, .   יןדרך  מהנדס, אדריכל, שמאי או עולמרות שאינו    ,לבדוק בעצמו את הנכס לפני הרכישה

בעל על ידי    ו אוכאשר היועץ ידע שלא התקיימה בדיקה על יד   בבית  וחמורים  ליקויים משמעותייםהתברר כי קיימים  
וגם לא הציע לרוכש לבצע בדיקה של המבנה    ה ברורה של מדובר בהפר.   באמצעות בעל מקצוע מטעמומקצוע 

 נזקים שנגרמו לו.על היועץ לפצות את הרוכש בגין לכן התחייבות יסודית של הסכם הייעוץ ו

  A consultant for real estate transactions in the USA who failed to visit and inspect 
the recommended asset may pay compensation to the purchaser in Israel 

  An Israeli purchaser entered into an agreement with  a consultant for assistance in purchasing a house in 
the United States of America for investment purposes.  In retrospect, it turned out that the house was unfit 
for habitation and even though the purchaser lost most of his investment, the consultant refused to 
acknowledge responsibility or pay damages. 

The Court accepted the claim against the consultant due to the breach of the consulting agreement.  An 
expert in real estate transactions, whether in Israel or in the USA, should know that it must recommend to 
the client in writing to preform engineering or planning inspections by professionals before signing.  The 
consultant presented himself as one with expertise in consulting for locating and purchasing real estate 
assets in the USA and undertook to inspect the property himself before the purchase, even though he is not 
an engineer, architect, appraiser or attorney.  In practice, after the purchase, it became clear that there were 
significant and severe defects in the house when the consultant knew that no inspection by him or a 
professional had taken place, nor did he suggest to the purchaser to carry out an inspection of the house 
by a professional on its behalf.  This is a clear breach of a fundamental undertaking of the consulting 
agreement.  Therefore, the consultant must compensate the purchaser for damages. 

 

 

 

 



  

. ו   טעות בהסכם שאינה טעות בכדאיות ואינה ניתנת לתיקון יכולה להביא לביטול ההסכם משיקולי צדק  

חיות, כבוד   סתרהנשיאה א, כבוד  בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים,  11.09.2022,  משה אליאסיאן נ' מאיר שבו,  3865/19עא    
   וילנר  עלסולברג, כבוד השופטת י םהשופט נוע

. הסכם מכר של בית במושב הותנה בכך שהמוכר ישלים את רישום הזכויות בבית על שמו בתוך שנה מכריתת ההסכם
את דרשו  לאחר שלא הושלם רישום הזכויות בבית על שם המוכר, ביקש המוכר לבטל את ההסכם בעוד הרוכשים  

  . ואכיפת

טעות, .   כי נפלה טעות משותפת של הצדדים להסכם המכר, המצדיקה את ביטול ההסכם  ,קבעון  העליבית המשפט  
כאשר הטעות מהווה .   לחוזה שאינה תואמת את המציאותכמשמעותה בדיני החוזים היא מחשבה או אמונה של צד 

הבסיס להתקשרות, באופן שבו לולא הטעות ניתן היה להניח שהצדדים (שניהם או אחד מהם) לא היו מתקשרים 
כדי לבחון שאין מדובר בטעות בכדאיות .   הרי שניתן לבטל את ההסכםואשר אינה טעות בכדאיות העסקה,  בהסכם,  

כאן, הצדדים .   אם הסיכון לטעות הינו משהו שמי מהצדדים לקח על עצמו, במהלך כריתת ההסכםהעסקה יש לבחון ה
, הזכויות כאמור האמינו במועד חתימת ההסכם כי למוכר יש זכויות קנייניות בנכס שאותן הוא יכול להעביר לרוכשים

למה שחשבו במועד החתימה   משהתברר כי הצדדים טעו, וכי בניגוד.   היו בבסיס העסקה והמניע להתקשרות בה 
על ההסכם, אין למוכר זכויות קנייניות בנכס, ועל מנת לקבל כאלה עליו לרוכשם כנגד כמעט ערכו המלא של הנכס, 
הרי שמדובר בטעות שאינה טעות בכדאיות העסקה המהווה סיכון שלקח על עצמו המוכר, אשר מן הצדק שתביא 

 .  לביטול ההסכם

  A mistake in the contract that is not a mistake in viability and cannot be corrected 
can lead to the cancellation of the agreement for reasons of justice 

  A sale contract for a house was conditioned on the seller completing the registration of the rights to the 
house in his name within one year of the execution of the  contract.  When the registration of the rights under 
the name of the seller was not completed, the seller sought to cancel the contract while the purchasers 
sought its enforcement. 

The Supreme Court held that there was a joint mistake by the parties to the sales contract, which justifies 
the cancellation of the contract.  A mistake, as it stands in contract law, is a thought or belief of a party to a 
contract that does not correspond to reality.  When the mistake forms the basis of a contract, in such a 
manner that without the mistake it could be assumed that the parties (both or one of them) would not have 
entered into the contract, and which is not a mistake in the viability of the transaction, then the contract can 
be canceled.  In order to check that a mistake is not a mistake in the viability of the transaction, it is necessary 
to check whether the risk of mistake is something that one of the parties took upon itself at the execution of 
the contract.  Here, the parties believed at the time of execution of the contract that the seller had proprietary 
rights in the house that he could transfer to the purchasers, and the aforementioned rights were the basis 
of the transaction and the motive for entering into it.  When it turned out that the parties were mistaken, and 
that contrary to what they thought at the time of execution of the contract, the seller does not have proprietary 
rights in the house, and in order to receive such rights he must purchase them against almost the full value 
of the house, it is a mistake which cannot be viewed as a risk that the seller took upon himself and, therefore, 
justice demands that the contract be canceled. 
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  * אלה רוזברג / זכויות וסעים בטיסות

התעופה, אשר  סיום עידן הקורוה והחזרה לשגרת טיסות רגילה, הביאה עמה עומס ולחץ בלתי סביר על חברות 

רו, מטוסים קורקעו וציי מטוסים טוצר מצב בו צוותי אוויר פו.   המעיטו בפעילות מסחרית בזמן תקופת המגפה

משמעותית,   התגלה  צומצמו  הרוחות  רגעו  שכאשר  קצב כך  את  להגביר  מסות  אשר  התעופה  בחברות  כאוס 

זכויות וסעים במקרים של ביטולים, דחיות,   ןמהמצב זה הוביל לשאלה המתבקשת  .   הדרישהחזרת  התפוקה לאור  

  אובדן כבודה ובכלל? 

כלפי הל האחריות  המשך)סוגיית  טיסות  מעורבות (למשל,  תעופה  כאשר מספר חברות   קוח מורכבת משמעותית 

ועוד יותר בעידן האיטרט המודרי בו אשים מזמיים כרטיסי טיסה דרך אתרי איטרט או בדרך אחרת, מכמה 

בי אלקטרוית  סיכרויזציה  קיימת  ולא  הטיסה,  מלוא  את  המתכלל  אחר  גורם  דרך  במקום  במקביל  ן חברות 

בוסף, הבלבול אשר וצר בקיית כרטיסים מפוצלים, ולא כרטיסי המשך מסודרים מול חברת תעופה .   ההזמות

לעיתים מובילה לחוסר בהירות כלפי איזו חברה יתן   אחת, או חברת תעופה אשר עובדת עם חברת תעופה אחרת

ד יתו להגיש את הטפסים ועל איזו חברה לבקש פיצוי במקרה של הרעת תאים או אובדן כבודה, גובה הפיצוי, כיצ

אשר ,  1בלוקסמבורג   בית המשפט הגבוה לצדק של האיחוד האירופיסוגיה זו הגיעה לדיון ב  ופלת אחריות הוסע?

האם חברות התעופה חייבות פיצוי ללקוחות אשר הזמיו כרטיסים מחברות   שלדן בסוגיה  ,  2022ספטמברבחודש  

קיימת זכאות ומה קורה כאשר רק חלק מטיסת המשך מאירופה? האם בכלל    תעופה שוות, למרות שרכשו בפרד?

  לקבל החזר כספי?

כרטיס עם טיסת  וסע אשר טס מארה"ב לאירופה אשר רכש שי כרטיסי טיסה פרדים מאשר  באותו מקרה דובר ב

האיחוד בתוך  משמעותי.המשך  באיחור  המריאה  השייה  אך  כמתוכן,  המריאה  הראשוה  דרש הוסע  .הטיסה 

 ,בית המשפט קבע.   בקשת פיצוי לחברת תעופה של הטיסה השייה, אשר השיבה שהיא איה מחויבת בחוק בפיצוי

בבכי   וגם  האירופי,  האיחוד  לתוך  כסת  או  יוצאת  אשר  טיסה  מחוץ  כל  יוצאות  אשר  המשך  טיסת  של  מקרים 

ביטול או  דחייה,  של  מקרים  חווים  אשר  ולקוחות  האירופים  החוקים  תחת  בחוק  מעוגן  הטיסה  כרטיס  לאיחוד, 

ומזכים את   האיחוד תקפים  חוקי  הוסע),  מחלקות (לרעת  בין  או מעבר  כבודה  איבוד  הרעה בתאי הטיסה, כגון 

ר טס לאיחוד האירופי, בין אם זה בטיסת המשך או בטיסה ישירה, זכאי לפיצוי משמע, כל וסע אש.   הוסע בפיצוי

לכן, במידה וישה הרעת תאי הטיסה, ביטול טיסת המשך, .   עיכוב או הרעה בתאי הטיסהוקיימים  כספי במידה  

.  ש אותםאובדן כבודה ומקרים קיצויים של הורדה מטיסה, מומלץ להיוועץ כיצד למלא את הטפסים והיכן להגי

מקובל במקרים אלה  .הסיעהישו דד ליין על זמן ההגשה, ולעיתים סכום הפיצוי תלוי במרחק הטיסה ומחלקת  

להוסיף מכתב הסבר לדרישת הפיצוי ובמקרים של טיסות באיחוד, לצטט את החוק האירופי הרלווטי למחלקת 

.  שירות הלקוחות

 
ביטחון, הברגולציה וחוק אירופאי בתחומי הפיטק,    הוא  התו ועיקר התמקד  )www.afiklaw.com' (ושות  אפיק  ממשרד  חלק  היארוזברג    אלההגב'  *  *
' רוזברג היא בעלת יסיון רב ברישוי של בורסות קריפטו ובקים דיגיטלים באירופה, הטמעה של תקות מיעת הגבפרטיות וקרגו ימי.   ה  הגתאמות,  ה

טק, טוקזציה של קרגו ימי, הקמה והדרכה של צוותי -הלבת הון וכספי טרור בחברות בטחויות, מוסדות פיסים וגלריות אמות, פיתוח מערכות רג
משמשת כמומחית מובילה לדין אירופאי במזרח התיכון    היאדי, מיעת הלבת הון ופרטיות לחברות הסחרות באירופה.  ציות, והקמת מערך ממשל תאגי

ובטחוים.   כלכליים  בעיתוים  וחברות הגבומפרסמת  מסחרי  בדין  שי  ותואר  מסטריכט  מאויברסיטת  אירופי  בדין  ראשון  תואר  בעלת  היא  רוזברג   '
.  אין בסקירה כללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום זה בטרם קבלת כל מאויברסיטת ארסמוס רוטרדם

 .afiklaw@afiklaw.com, או באמצעות הדואר האלקטרוי: 6093609-03החלטה בושאים המתוארים בסקירה זו.  לפרטים וספים: 
1597/20-C  LOT  בודפשט מטרופולין  עיריית   '  ,29.09.2022  ,האירופי  בית האיחוד  של  לצדק  הגבוה  השופט  כב’הדין    -  טור  לה  דה'רד  ריצ' 
 https://he.afiklaw.com/caselaw/14210 .  
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Passenger Rights for Flights/ Ella Rosenberg* 

The end of the Covid-19 Pandemic and the return to the previous flight schedule has brought upon 
significant challenges on the air carriers, which have reduced their capacity during the pandemic.  
Flight attendants have been laid off, planes have been grounded and air fleets have been downsized 
dramatically, and currently this shortage is creating a chaos at the air carriers which are trying to 
increase their capacity after the demand leap.  This situation has led to the presumable question of 
what are the rights of passengers in cases of cancellations, flight postponement, lost luggage and in 
other cases that might arise? 

The question of liability towards the client is complex enough when several air carriers are involved 
(for example, connection flights), and even more in the modern era of the internet, where clients order 
flight tickets via the web or in other means, from several companies in parallel instead of an operator 
conjoining the entire flight, and there is no electronic syncing between the orders.  In addition, the 
confusion arises when split tickets are been issued, with no connecting flight tickets been purchased 
with one air carrier, or when one air carrier works with a different air carrier, leads to confusion in 
regards to which air carrier to approach in case of undermining conditions of the flight, lost luggage, 
amount of compensation, how to fill in the compensation forms and to which company the liability 
falls upon?  This question has reached the European Court of Justice in Luxembourg2, which during 
September 2022 has discussed the issue of whether air carriers are mandated to provide compensation 
to customers that have booked tickets from different air carriers, although they have been purchased 
separately?  What happens in cases that only one leg of the journey is a connecting flight in the EU? 
Is there even a possibility for a refund? 

In the specific case the client was a passenger travelling from the US to the EU that has bought two 
separate tickets for his connecting flight within the Union.  The first flight departed as scheduled, 
while the second departed much later than expected.  The customer demanded a compensation from 
the air carrier of the second leg of the journey, that replied that it does not fall under the scope of 
compensation.  The Court ruled that each flight, whether departing or landing in the EU, and in cases 
of connecting flights outside the EU, the air-ticket falls under the scope of European regulations and 
in cases that clients are delayed in flights, the air-carrier cancels the flight, worsening of conditions, 
lost luggage and bouncing of flight classes (to the dismay of the client- not upgrading class), Union 
laws are valid and the client is entitled for compensation.  Thus, every passenger that flies to the EU, 
whether it is with a direct or connecting flight, the passenger is entitled for compensation in cases of 
delay or worsening of conditions.  Hence, in such cases, there is a need of filling in the compensation 
forms and it is recommended to consult with professionals.  There is a deadline for the submission of 
the documentation, and in certain cases the amount of compensation is dependent on the flight 
distance and the class of travel.  In these cases it is advised to attach an explanatory letter for the 
compensation demand and in cases of flights to and from the Union to quote the relevant EU laws to 
the customer service support.  

 
  *Ms. Rosenberg focuses on EU Law and regulation within the financial, defence, art, privacy and maritime sectors. She has broad experience in digital 
banking and crypto licensing, implementation of AML/CTF regulatory frameworks for defence companies and art galleries, regtech software, 
tokenization of maritime logistics, formation of compliance teams, and NFT regulatory best practices, and EU Corporate Governance, AML and Privacy 
for publicly listed companies. She serves as the leading of contact of EU Law in the Middle East, and has published at defence and financial magazines. 
Holds an LLB in EU Law from the European Law School, Maastricht University and an LLM in Company and Commercial Law from Erasmus School 
of Law, Erasmus University Rotterdam. 
2 C-597/20, LOT v Budapest Főváros Kormányhivatala, 29.09.2022, European Court of Justice, Judge Richard de la Tour  - 
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